
Orientoivat opinnot uusille opiskelijoille
- ti  3.8. uudet opiskelijat, jatkavat 5.8.-10.8. 
- turvallisuusinfot ja turvallisuuskävely 

Jatkavien opiskelijoiden orientointi uuteen lukuvuoteen
- turvallisuusinfot ja turvallisuuskävely
To 12.8. klo 11-12, kv-aulainfo
Pe 13.8. klo 9-14 Uraohjaamo
Ke 25.8. klo 17.30 alkaen uusien kotiväenilta 
SAMK-väyläopinnot, ilmoittautuminen opintoihin alkaa 
Uusien ryhmäytymisiltapäivä
- to  26.8. klo 13-14 aloitus nurmikentällä
Pe 27.8. Sataedun henkilökunnan koulutuspäivä. Opiskelijoilla 
etäpäivä

Syyskuu To 2.9. klo 9-14 Osku ry:n aulainfo
Poistumisharjoitus
- to  9.9.
Liikenneturvallisuuspäivä Sataedu Huittinen, klo 9-10.30. 
Lähtö Kokemäeltä klo 8.30.              Kuljetus: Kokemäki-Huittinen-
Kokemäki. Opiskelijamäärät kuljetusta varten opo Jukka Vierimaalle. 

Pe 24.9. klo 9-14 Uraohjaamo
Uusia aloittavia ryhmiä

Kerhot 
- Somebody ja liikuntakerho
Hyvinvointivirtaa-teemaviikko (vko 40)
- aamupuuroa tarjolla  ke 6.10. ja pe  8.10. klo 8-9, jälkiruokaa joka 
päivä
- Ke 6.10. klo 8-9 aamupuuro ruokasalissa. Klo 10.30-12 
aulatapahtuma: Terveys, hyvinvointi ja kauneus
- To 7.10. Sählyturnaus, 
- aloilta joukkueet, kaikki halukkaat voivat ilmoittautua. 
- koko luokka osallistuu pelipaitojen suunnittelusta ja toteutuksesta 
alkaen kannustamiseen, juomavastaajana toimimiseen ja 
koutsaukseen.                                         - To 7.10. kv-info, kv-
vaihto/aulainfo 
- Pe 8.10. Suklaatreffit aulassa. 

Syyslukukausi 2021
Elokuu

Lokakuu

Teemat
- moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen
- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- savuttomuus 
- oman elämän supersankari (hyvä käytös, hyvän ilmapiirin luoja, askeleet, harrastuneisuuden määrä). 
Supersankari palkitaan kerran kuukaudessa. Supersankariryhmä palkitaan 2x lukuvuosi

Tavoitteet
- keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen



Teemat
- moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen
- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- savuttomuus 
- oman elämän supersankari (hyvä käytös, hyvän ilmapiirin luoja, askeleet, harrastuneisuuden määrä). 
Supersankari palkitaan kerran kuukaudessa. Supersankariryhmä palkitaan 2x lukuvuosi

Tavoitteet
- keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen

Kerhot
- Somebody
- liikuntakerho
Pe 22.10. klo 9-14 Uraohjaamo

Syysloma (vko 43)
Sataedun opiskelijatyytyväisyyskysely
Ehkäisevän päihdetyönviikko (vko 45)
- ti 9.11. aulainfo

Ti 9.11. Hyvinvointiteknologiamessut,  Sataedu Ulvila 
Taitaja9-paikalliskilpailut
- ke 17.11. klo 9.30 alkaen

Mielenterveysviikko (vko 47) 
Ti 23.11. aulainfo: Toisen ihmisen kohtaaminen ja näkeminen. Mikä 
merkitys on toiselle, että hänet nähdään? Miten haluamme tulla 
kohdatuksi ja nähdyksi? -> Kerätään anonyyminä ajatukset lapulle ja 
myöhemmin kaikkien nähtäville. Myös muuta mukavaa tekemistä 
aulassa.               Ti 23.11. TeknologiaTiistai

Pe 26.11. klo 9-14 Uraohjaamo

9-päivät: 
Ti 9.11. klo 9.15-14, Harjavallan keskustan yläkoulu
Ke 10.11. klo 9.25-14, Säkylän yhteiskoulu 
Ti 23.11. klo 9.00-14, Pellonpuiston koulu, Huittinen 
Pe 26.11. klo 9-13, Kokemäen yhteiskoulu                                      
Ti 30.11. klo 9.25-14, Euran yhteiskoulu ja Ahmasojan koulu
OpenSamk Pori 

Joulun avajaiset opintoaloilla
- ke 1.12.

Sataedun joulutori 
- pe 10.12.
Joululounas 
- ke 15.12.

Lokakuu

Joulukuu

Marras-
kuu



Teemat
- moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen
- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- savuttomuus 
- oman elämän supersankari (hyvä käytös, hyvän ilmapiirin luoja, askeleet, harrastuneisuuden määrä). 
Supersankari palkitaan kerran kuukaudessa. Supersankariryhmä palkitaan 2x lukuvuosi

Tavoitteet
- keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen

Lentopalloturnaus
- to 16.12. klo 9.00 alkaen

Valmistujaisjuhlat
- ke 22.12. alkaen klo 9.00
Kerhot
- Somebody
- liikuntakerho

Joulukuu



Teemat
- moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen
- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- savuttomuus 
- oman elämän supersankari (hyvä käytös, hyvän ilmapiirin luoja, askeleet, harrastuneisuuden määrä). 
Supersankari palkitaan kerran kuukaudessa. Supersankariryhmä palkitaan 2x lukuvuosi

Tavoitteet
- keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen

Ma 10.1. koulu alkaa 
Kerhot
- Somebody
- liikuntakerho

Taitaja 2022 semifinaalit eri paikkakunnilla

Kv-aulainfo 
- ke 19.1.
Työelämäpäivä
- to 20.1.

Pe 21.1. klo 9-14 Uraohjaamo

Kerhot
- Somebody
- liikuntakerho
Valon päivän kahvikierros opintoaloilla to 3.2.
9-päivä 
- ti 1.2.

Turvallisuusviikko:                                                       - to 10.2. 
sisäänsuojautumisharjoitukset,   - pe 11.2. turvallisuuskävelyt  

Ystävällisyysviikko (vko 6)

- pe 11.2. ystävänpäivän suklaatreffit

Pe 18.2. klo 9-14 Uraohjaamo

Talviloma (vko 8)

Kerhot
- Somebody
- liikuntakerho

Kansainvälinen naistenpäivä ti 8.3. 

Rasisminvastainen viikko (vko 12) 
- Ystävällisyyspuhe – pois vihapuheesta ti 22.3.

Pe 25.3. klo 9-14 Uraohjaamo

Kevätlukukausi 2022

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu



Teemat
- moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen
- tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- savuttomuus 
- oman elämän supersankari (hyvä käytös, hyvän ilmapiirin luoja, askeleet, harrastuneisuuden määrä). 
Supersankari palkitaan kerran kuukaudessa. Supersankariryhmä palkitaan 2x lukuvuosi

Tavoitteet
- keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen

Kerhot
- Somebody
- liikuntakerho

Yllätyksiä pääsiäisviikolla (vko 15)
- ti 12.4. pääsiäispuput opintoaloilla

8-päivät:  ke 13.4. Huittinen (107 opp.), ke 20.4. Eura (n.130 opp.), 
pe 22.4. Kokemäki (80 opp.),  ti 26.4. Harjavalta (70 opp.), ke 27.4. 
Säkylä (63 opp.)
SAKUstars-kilpailut. 26.-28.4.2022 Tuusula. SAKUstars-
tapahtuma on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin 
opiskeleville.

Pe 29.4. Vappukarnevaalit. Yhdessäoloa ja hyvää mieltä mukavan 
tekemisen parissa. Uraohjaamo klo 9-14 

16.-19.5. TAITAJA22 Satakunta
Valmistujaisjuhlat ja kevätlukukauden päätöstilaisuus ti 31.5. 
alkaen klo 9.00 

Muut
vuoden 
tapahtumat

SAKU ry:n urheilu- ja liikuntatapahtumat

Toukokuu

Huhtikuu


